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Τν βηβιίν ηεο Αληηγόλεο Λπκπεξάθε, Γσναίκες στην
Οικονομία, ην νπνίν θπθινθόξεζε κέζα ζην 2017 από
ηηο εθδόζεηο Παπαδόπνπινο, ζηελ θαηλνύξγηα ηνπο
ζεηξά Μικρές Εισαγωγές, παξνπζηάζηεθε ζε γλσζηό
βηβιηνπσιείν ηεο Αζήλαο ηνλ πεξαζκέλν Ννέκβξην. Η
ζεηξά Μικρές Εισαγωγές απνζθνπεί ζηελ «έγθπξε θαη
άκεζε

πιεξνθόξεζε

γηα

ζέκαηα

άκεζνπ

ελδηαθέξνληνο» θαη ην βηβιίν αζρνιείηαη κε έλα δήηεκα,
νκνινγνπκέλσο πνιύ ελδηαθέξνλ, ην νπνίν πνιιέο
θνξέο αληηκεησπίδεηαη σο ηακπνύ ή κε ηε γλσζηή
αδηαθνξία από ηελ ειιεληθή θνηλσλία.
Τν βηβιίν, ινηπόλ, ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξα θεθάιαηα, επηπιένλ ηεο εηζαγσγήο θαη ηνπ
επηκέηξνπ. Ο βαζηθόο ηνπ ζθνπόο είλαη λα παξνπζηάζεη ηε ζέζε ησλ γπλαηθώλ ζηνλ
εξγαζηαθό ρώξν, ηόζν όζνλ αθνξά ην πιήζνο ηνπο, όζν θαη ηηο απνιαβέο θαη ηηο
ζπληάμεηο ηνπο. Καηαπηάλεηαη κε ηηο γπλαίθεο ζηνλ δπηηθό θόζκν θαη όρη παγθνζκίσο
θαη ε θύξηα ζύγθξηζε ηελ νπνία πξαγκαηεύεηαη είλαη απηή κεηαμύ Ηλσκέλσλ
Πνιηηεηώλ Ακεξηθήο (ΗΠΑ) θαη Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ). Βέβαηα, θαζώο
βξηζθόκαζηε ζηελ Διιάδα, ην έλα θεθάιαην αθηεξώλεηαη ζηελ θαηάζηαζε πνπ
επηθξαηεί ζηε ρώξα καο.
Η εηζαγσγή ηνπ βηβιίνπ μεθηλάεη κε – αλαγθαίνπο – νξηζκνύο. Τη είλαη εξγαζία, ηη
είλαη γπλαηθεία εξγαζία θαη αλ έρεη ζεκαζία λα νξίδεηαη μερσξηζηά, θαη πνύ
βξηζθόκαζηε ζήκεξα. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ βηβιίνπ, εξγαζία θαη απαζρόιεζε
ρξεζηκνπνηνύληαη κε ηελ ίδηα έλλνηα, ε νπνία πεξηιακβάλεη θαη ηελ ακνηβή. Δπίζεο,
ην βηβιίν πιαηζηώλεηαη από πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα πνπ πεξηέρνπλ ζπγθεθξηκέλεο
πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία (ζπλήζσο πνζνηηθά ή ηζηνξηθά), ώζηε λα γίλνληαη πην
θαηαλνεηά ηα παξαδείγκαηα πνπ αλαθέξνληαη. Πξηλ πεξάζνπκε ζε κηα πην αλαιπηηθή
πεξηγξαθή πξέπεη λα ζεκεησζεί ην εμήο δεδνκέλν: ην ράζκα ηνπ θύινπ παξακέλεη
ηζρπξό ζηε ζπλνιηθή εηθόλα, κε ηνπο άληξεο λα θαηέρνπλ ηα πξσηεία, ηόζν ζε ζέζεηο
εξγαζίαο όζν θαη ζην ύςνο ησλ ακνηβώλ.
Σην θπξίσο κέξνο ηνπ βηβιίνπ [δεύηεξν θεθάιαην: «Η κεγάιε εηθόλα»]
παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία γηα ηελ απαζρόιεζε ησλ γπλαηθώλ ζε ΗΠΑ θαη ΔΔ από ην
1950 έσο θαη ην 2010, ζε αληηπαξαβνιή πάληα κε ζηνηρεία γηα ηνλ αληξηθό

πιεζπζκό. Βάζεη απηώλ, ε ζπγγξαθέαο θαηαγξάθεη όηη ζηηο ΗΠΑ ε είζνδνο ησλ
γπλαηθώλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη απνηέιεζκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη ησλ
ηερλνινγηθώλ εμειίμεσλ ελώ ζηελ ΔΔ είλαη ζπλεηδεηόο ζηόρνο πνιηηηθήο.
Δπηζεκαίλεη, κάιηζηα, όηη ζα θαηλόηαλ πην ινγηθό ζηελ ΔΔ ε αλαινγία εξγαδνκέλσλ
γπλαηθώλ λα είλαη πςειόηεξε ή ζηα ίδηα επίπεδα κε απηά ησλ ΗΠΑ, θάηη ην νπνίν
δελ ηζρύεη. Τα ζηνηρεία δείρλνπλ θαζαξά όηη ζηηο ΗΠΑ ηα πξάγκαηα γηα ηεο γπλαίθεο,
όζνλ αθνξά ζέζεηο εξγαζίαο, είλαη θαιύηεξα, θαη όηη ζηελ ΔΔ νη γπλαίθεο
παξακέλνπλ ε «ζεκαληηθόηεξε αλαμηνπνίεηε ελδνγελήο δεμακελή εξγαζίαο».
Όζνλ αθνξά, ηώξα, ην ράζκα ησλ ακνηβώλ κεηαμύ αληξώλ θαη γπλαηθώλ, απηό
παξακέλεη εληππσζηαθά κεγάιν, αιιά εδώ νη επξσπαίεο είλαη ζε θαιύηεξε κνίξα: ε
δηαθνξά ζηηο ακνηβέο κεηαμύ αληξώλ-γπλαηθώλ, από ην 1994 κέρξη θαη ην 2014,
παξακέλεη ζηαζεξή ην 17%. Η άκβιπλζε, βέβαηα, ηνπ ράζκαηνο ζηηο ΗΠΑ, θαηά ηηο
ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, είλαη ζεκαληηθόηαηε: ην 1970 άγγηδε ην 38%, ελώ ζήκεξα
θηάλεη ζην 19%. Σεκεηώλεηαη, όκσο, όηη ν ππνινγηζκόο ηνπ ράζκαηνο απηνύ είλαη
πηζαλό λα επεξεάδεηαη θαη από άιινπο παξάγνληεο, όπσο ην όηη νη γπλαίθεο
εξγάδνληαη ιηγόηεξεο ώξεο (θαη πνιιέο θνξέο ππό θαζεζηώο κεξηθήο απαζρόιεζεο
πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη πάληνηε ζηηο κεηξήζεηο) ή αθόκε θαη ην όηη δηαιέγνπλ
επαγγέικαηα πνπ παξαδνζηαθά πξνζθέξνπλ ρακειόηεξνπο κηζζνύο.
Αο κελ αλαισλόκαζηε όκσο άιιν κε ηόζν αλαιπηηθέο ιεπηνκέξεηεο ε γιαθπξή
γξαθή ηεο Λπκπεξάθε κπνξεί λα δηαθσηίζεη θάζε ελδηαθεξόκελν. Θα ζηαζώ κόλν ζε
κεξηθά βαζηθά ζεκεία ηνπ βηβιίνπ.
Η (παγθόζκηα) θξίζε θαίλεηαη λα έδξαζε ππέξ ησλ γπλαηθώλ, θαηά κία έλλνηα
ηνπιάρηζηνλ, θαζώο ε ζύγθξηζε γίλεηαη κε ηηο κεγαιύηεξεο απώιεηεο πνπ είραλ νη
άληξεο όζνλ αθνξά ζέζεηο εξγαζίαο. «Τν ράζκα θύινπ κεηώζεθε ζηελ απαζρόιεζε,
ζηελ αλεξγία θαη ζηηο απνδνρέο». Υπάξρεη όκσο κία (θιαζηθή πιένλ) εμαίξεζε θαη ζ’
απηό. Σηηο λόηηεο ρώξεο ηεο ΔΔ, ζηηο νπνίεο βεβαίσο πεξηιακβάλεηαη θαη ε Διιάδα, ε
αλεξγία ησλ γπλαηθώλ θαη ην ράζκα ησλ ακνηβώλ απμήζεθαλ.
Η

εξγαζηαθή

θαη

κηζζνινγηθή

ηζόηεηα

ζηελ

Διιάδα

πεξηγξάθεηαη

σο

«απαζηξάπηνπζα βηηξίλα πνιηηηθήο [κε] θησρό πεξηερόκελν επθαηξηώλ δσήο». Ο
ιόγνο είλαη όηη ελώ έρνπλ γίλεη ζεκαληηθά βήκαηα γηα ηελ ηζόηεηα ησλ θύισλ
(λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο, πνιηηηθέο, θ.η.ι.) ήδε από ηε δεθαεηία ηνπ ‘70,
παξαηεξνύληαη παξαιείςεηο, αλεπαξθήο ζρεδηαζκόο θαη πνιιά πξνβιήκαηα.

Οξηζκέλα από ηα πξνβιήκαηα απηά είλαη ε απνπζία επέιηθησλ κνξθώλ εξγαζίαο θαη
κεξηθήο απαζρόιεζεο, ην ζεκαληηθό ράζκα ακνηβώλ, ην αλδξνθξαηηθό κνληέιν
ζπληάμεσλ, ε πεπνίζεζε όηη νη γπλαίθεο πξέπεη λα δίλνπλ πξνηεξαηόηεηα ζηελ
νηθνγέλεηα, θ.ά.
Σε κεγάιν κέξνο ηνπ βηβιίν, επίζεο, γίλεηαη ιόγνο γηα ην ζέκα ηεο ηζόηεηαο. Γίλεηαη
ε αίζζεζε ζηνλ αλαγλώζηε όηη ε ζπγγξαθέαο δελ θαιύπηεηαη από ηνλ θνηλό νξηζκό
ηεο έλλνηαο «ηζόηεηα» θαη όηη ζεσξεί πσο ε ζπδήηεζε γύξσ από ηελ ηζόηεηα
πεξηραξαθώλεηαη από ηνπο πεξηνξηζκνύο ηνπ νξηζκνύ ηεο. Σην πξώην θεθάιαην κε
ηίηιν «Σπκπεξηθέξνληαη νη γπλαίθεο δηαθνξεηηθά από ηνπο άλδξεο;» αλαξσηηέηαη αλ ε
βηνινγία ησλ θύισλ παίδεη νπζηαζηηθό ξόιν (γεγνλόο πνπ δελ επηβεβαηώλεηαη από
έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη) θαη θαηαιήγεη όηη κάιινλ είλαη νη θνηλσληθνί παξάγνληεο
θαη νη θνηλσληθέο ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα νη γπλαίθεο λα εξγάδνληαη
ιηγόηεξν, λα έρνπλ κηθξόηεξεο απνδνρέο θαη λα ππάξρνπλ ιηγόηεξεο γπλαίθεο
επηρεηξεκαηίεο. Δπηπξνζζέησο, αλαδεηθλύεη ην γεγνλόο όηη ε επηθξαηνύζα άπνςε πνπ
ζέιεη ηηο γπλαίθεο λα αλαιακβάλνπλ ηα βάξε ηνπ λνηθνθπξηνύ θαη ηεο θξνληίδαο ησλ
κειώλ ηεο νηθνγελείαο, έρεη σο απνηέιεζκα ην επηπιένλ άλνηγκα ηεο ςαιίδαο ζηελ
απαζρόιεζε.
Σην ηέηαξην θεθάιαην κε ηίηιν «Τν αύξην ηεο ηζόηεηαο», ε Λπκπεξάθε παξαζέηεη
δύν ζελάξηα γηα ηε κειινληηθή θαηάζηαζε ηεο ηζόηεηαο ησλ θπιώλ ζηνλ εξγαζηαθό
ρώξν. Τν έλα πνπ εηθάδεη όηη ήδε δηαλύνπκε ηελ πεξίνδν κηαο ηέηνηαο ηζόηεηαο, θαη
ην άιιν πνπ πηζαλνινγεί όηη ζα δεκηνπξγεζεί κηα «λέα θαλνληθόηεηα» κεηά ην 2030.
Ωζηόζν, ζεκεηώλεη ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ αλαθύςεη ιόγσ ηεο θξίζεο θαη ησλ
δεκνζηνλνκηθώλ αιιαγώλ θαη ηνλίδεη ηνλ θίλδπλν πνπ ειινρεύεη από ηελ
ζπληεξεηηθνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο (ηδίσο ζηηο ΗΠΑ).
Τν βηβιίν αλνίγεη θαη θιείλεη κε ηελ πεξηγξαθή ελόο θσηνγξαθηθνύ άικπνπκ ηξηώλ
γπλαηθώλ (εμαδέιθεο πνπ αθνύλ ζην όλνκα Αξηάδλε), ζε παξόκνηα ειηθία, πνπ
κεγάισζαλ θαη έδεζαλ ζε δηαθνξεηηθά κέξε ηνπ (δπηηθνύ) θόζκνπ. Πεξηγξάθεη ηα
ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά ηεο δσήο ηνπο θαη ηα πηζαλά ζελάξηα γηα ην κέιινλ ηνπο. Τν
βηβιίν ηειεηώλεη κε ηε θξάζε «Ο Μίηνο ηεο Αξηάδλεο», αθήλνληαο ζηνλ αλαγλώζηε
ηελ αίζζεζε όηη όπνην θαη αλ είλαη ην κέιινλ ηεο ηζόηεηαο ζηελ εξγαζία, απηό ζα
είλαη πνιύ δύζθνιν λα θαηαθηεζεί, αθόκε θαη αλ ππάξρεη ν θαηάιιεινο μίτος. Οη

ηζηνξίεο ησλ ηξηώλ γπλαηθώλ είλαη κάιινλ απνζαξξπληηθέο θαη ην ηειεπηαίν κήλπκα
ηνπ βηβιίνπ κάιινλ απαηζηόδνμν.
Η ζεηξά «Μηθξέο Δηζαγσγέο» ησλ εθδόζεσλ Παπαδόπνπινο, πξνζπαζεί λα καο
δηαθσηίζεη γηα θιέγνληα δεηήκαηα, πνπ όινη ζπδεηάκε γη’ απηά, όινη έρνπκε άπνςε
γη’ απηά, αιιά ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ γλσξίδνπκε κε βεβαηόηεηα απηά πνπ
ππνζηεξίδνπκε. Τν βηβιίν ηεο Λπκπεξάθε, θαηαθέξλεη ζε ζύληνκε έθηαζε (είλαη
κόιηο 100 ζειίδεο), κε κεζηό θαη θαηαλνεηό ιόγν, λα καο δώζεη ηελ επξύηεξε θαη
εκπεξηζηαησκέλε εηθόλα γηα ηελ αληζόηεηα ησλ θύισλ πνπ επηθξαηεί ζηνλ
εξγαζηαθό ρώξν.

